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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  36 'פרוטוקול מס

  פ ברעננה"בקריית האו 11.5.31ישיבה שהתקיימה ביו� 

ור מ, מיכל כה, מאיר פרידליי, אורי גלזר, דביר גולדשטיי, דניאל גבאי, איתי בית הלוי :נוכחי�
  .חנה רקחשי עוזרי ו, ח מיכאלי, מטוטי

  .ומור שלפוברסקי אייל שפירא, דוד סיירס, ד גיא הדר"עו, או סבר :ג� נכחו

, שטרית�רחל ב, הרוש�מאור ב, חור� שגיא ב, יניר אלפיה, אליר אוחיו, אורה אביב :נעדרו
שי , רונ וסרמ, אמנו הלל, אביבית דורו, יהודה דויטש, מיכל גורל, אוהד גולוב, מאל'איימ ג

אורית , יוסי סידו, אליעזר סוקניק', דני נחנבי�, רינת מירו, מור מעי, אורי ליבנה, כנע אביב, זיו
  .ליטל שמש ויעל שפיצר, דיאגו שלייפר, גלי שג, איתי צוקרמ, רועי פתאל, הילה פרסי, סלוצקי

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

יעי� טקס מצד: התקיימה סקירה של יו� הסטודנט ונשמעו ביקורות חברי המועצה על האירוע
  .ההסעות לא היו מאורגנות דיי� וכ היה לח� רב בקופות, למילואי� לא היה מהותי

  .2010הוצגו הדוחות הכספיי� של האגודה לשנת 

התקיימה . ועדת ביקורת המליצה למועצה לאשר את הדוחות המילוליי� והדוחות הכספיי�
  :להל תוצאות ההצבעה .הצבעה לאישור הדוחות הכספי והמילולי

  0נמנע     0נגד     6 בעד

גזבר האגודה עדכ באשר להסכ� ועלות המינוי של . 2011ח לשנת "התקיימה הצבעה על מינוי רו
. בעלות העסקה מול המשרד 10%נמסר כי החל מאוגוסט תתקיי� עלייה של , משרד נוימרק

  :להל תוצאות ההצבעה. למרות זאת המלי� גזבר האגודה לאשר את המינוי

  1נמנע     0נגד     7בעד 

המועצה . שיווק ופרסו� באגודה, ר האגודה הסביר את נושא העסקתו הצפויה של איש הפקות"יו
מתקציב השנה הבאה כעת על מנת לאפשר )  115,000התבקשה לאשר מסגרת תקציבית של 

  :להל תוצאות ההצבעה. חישוב החסויות הוא רבעוני. לוועדת המכרזי� להתחיל בתהליכי המיו

    2:  עמלה   20%+ )   5500ד ההצעה לקבוע שכר בסיס של בע

 50עמלה בי  13%, ראשוני� 50,000עמלה עד  10%+ )  6500בעד ההצעה לקבוע שכר בסיס של 
      1: עמלה על כל סכו� מעל �15% ח ו"אש �100ח ל"אש

 50עמלה בי  10%, ראשוני� 50,000עמלה עד  8%+ )  7500בעד ההצעה לקבוע שכר בסיס של 
      6: עמלה על כל סכו� מעל �12% ח ו"אש �130ח ל"אש

  0   :נמנעו    0:   התנגדו להעסקה
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אנו נדרשי� לפי הודעת האוניברסיטה לקבל . התקיי� דיו בנוגע למערכות הבחירות הקרובות
. בכוחות עצמנו ועל חשבוננו 2014החלטה לפיה אנו מתחייבי� לבצע את מערכת הבחירות של 

  .אשר לקבלת הודעת האוניברסיטההתקיימה הצבעה ב

  0: נמנע    1: נגד    7: בעד

    .תמה הישיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 13.6.2011הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  :על החתו�

  

  

�  דביר גולדשטיימר                            'דני נחנובי
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה        סג נשיא

  ר הוועד"יוו                 בר ועדוח
  
  


